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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-202 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Elektrotechnika i elektronika 

w j. angielskim 
Electrical Engineering 
and Electronics 

Kierownik przedmiotu dr inż. Michał Władziński 

Jednostka prowadząca MCHTR PW/ WE PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 1 - - 1 

łącznie w semestrze 15 - - 15 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Brak ograniczeń w rejestracji na przedmiot.  

Nie dopuszcza się rejestracji dźwięku i obrazu bez wiedzy i pisemnej zgody prowadzącego. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 
 

Wykład 

Zajęcia prowadzone są w terminach określonych planem zajęć. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia w postaci zaliczenia pisemnego. 

W harmonogramie wykładu przewidziano jeden termin zaliczenia (1h) oraz termin poprawkowy (1h). 

Wyniki zaliczenia zostaną wywieszone w postaci wydrukowanej tabeli (gablota na IV piętrze w gmachu Wydziału Mechatroniki PW), oraz 
mogą zostać wysłane starostom roku/grup do dalszego rozpowszechnienia po wcześniejszym ustaleniu. 

W czasie kolokwiów nie dopuszcza się korzystania z materiałów: notatek, opracowań, literatury itp., a także urządzeń elektronicznych: 
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, kalkulatorów itp. oraz słuchawek, mikrofonów i innych urządzeń mogących służyć 
komunikacji. 

Wykrycie przypadku korzystania z materiałów lub urządzeń zabronionych w czasie zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną z 
kolokwium. 

Dodatkowe terminy zaliczeń wykładu mogą zostać zorganizowane po uzgodnieniu z prowadzącym. 

Laboratorium 

Zajęcia laboratoryjne odbywają się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w 3-
godzinnych blokach. 

Za każde z ćwiczeń można uzyskać określoną sumę punktów, na którą składa się liczba punktów uzyskanych za kolokwium wstępne i 
sprawozdanie, w stosunku określonym przez prowadzącego. 

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. 

Odrabianie ćwiczeń, forma i ewentualny termin, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy ustalić z prowadzącym 
laboratoria.   

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Część wykładowa:  

Kolokwium zaliczeniowe składa się z pytań pokrywających cały zakres materiału przedstawiony na zajęciach. Każde z pytań oceniane jest 
niezależnie w jednakowej skali punktowej. 

Ocena jest wystawiana na podstawie uzyskanej sumy punktów ze wszystkich pytań.  

Część laboratoryjna:  

Każde z ćwiczeń laboratoryjnych oceniane jest niezależnie w jednakowej skali punktowej. Suma punktów uzyskanych ze wszystkich 
ćwiczeń jest podstawą do wystawienia oceny końcowej.  
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Przedziały procentowe dla poszczególnych ocen dla części wykładowej oraz laboratoryjnej: 

- od 0% do 50% - 2 (niedostateczny), 

- od 51% do 60% - 3 (dostateczny), 

- od 61% do 70% - 3.5 (dość dobry), 

- od 71% do 80% - 4 (dobry), 

- od 81% do 90% - 4.5 (ponad dobry), 

- od 91% do 100% - 5 (bardzo dobry). 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ocena końcowa wystawiona jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny uzyskanej z wykładu i oceny uzyskanej z laboratorium. 

 

 


